
  

 

 

 

( سٍامي خاص) شرمت وفت خسر   

( اي مرحيً يل)فراخُان شىاسايي َ ارزيابي پيماونار 

مىطقً  /در شرمت وفت خسر تٍران... وُيسي، اداري َ  گري، ماشيه اوجاً خذمات مُرد وياز تىظيفات، فضاي سبس، دبيرخاوً، مىشيمىاقصً عمُمي 

 054-84-4033بً شماري  (بٍشٍر)عميياتي خسر

٘اي  اي تٗ ششوت ِشحٍٗ يهسا طثك ششايط ٚ ِذاسن ِشتٛطٗ اص طشيك تشگضاسي ِٕالظٗ ػِّٛي تٗ طٛست  فٛقٔفت خضس دس ٔظش داسد ِٕالظٗ  ششوت

پظ وٗ عٗ سٚص ) دًَ آگٍي وُبت تاريخ اوتشاراز گشدد  تاشٕذ دسخٛاعت ِي اص ِتماضيأي وٗ داساي ششايط ريً ِي. ريظالح ٚ ٚاجذ ششايط ٚاگزاس ّٔايذ

ضمه ٌمراي داشته درخُاست متبي شرمت در مىاقصً َ  14:30اىي  7:30رَز در رَزٌاي اداري از ساعت  5 بً مذت (اص أتشاس ٔٛتت اٚي خٛا٘ذ تٛد

ْ شذٖ دس جٙت دسيافت اعٕاد اسصياتي، تىّيً ٚ ػٛدت آْ دس ٍِٙت تؼيي بىذ اىف 7، 6 ،5ي مستىذات مربُط بً جسء ٌاي اراي تا وامً ومايىذي شرمت معرفي

طثمٗ اٚي جٕٛتي ِشاجؼٗ ٚ دس طٛست ٌضَٚ تا شّاسٖ  -20پالن  -خياتاْ پٕجُ -خياتاْ خاٌذاعالِثٌٛي -٘ا تٗ ٔشأي تٙشاْ اعٕاد تٗ اِٛس حمٛلي ٚ پيّاْ

دسط ِتماضياْ ِي تٛإٔذ جٙت وغة اطالػات تيشتش تٗ عايت ايٕتشٔتي ايٓ ششوت تٗ آّ٘چٕيٓ  .تّاط حاطً ّٔايٕذ 88724254تٍفٓ 

WWW.KEPCO.IR  ِشاجؼٗ ّٔايٕذ. 

: گران شرايظ مىاقصً( اىف

 .ِغتمً حمٛلي شخظيت داشتٓ .1

 .تخظض الصَ ٚ تٛأايي أجاَ واس ِطاتك اعتأذاسد٘اي سايج دس طٕؼت ٔفت داشتٓ تجٙيضات، اِىأات، .2

 .داشتٓ تٛأايي ِاٌي ٚ فٕي وافي جٙت اجشاي ِٛضٛع پيّاْ .3

 .سياي 946,4¸678¸245ششوت دس فشآيٕذ اسجاع واس تٗ ِثٍغ  ٔاِٗ داشتٓ تٛأايي اسايٗ ضّأت .4

 .التظادي داشتٓ شٕاعٗ ٍِي ٚ وذ .5

 .أطثاق ِٛضٛع ِٕالظٗ تا ِٛضٛع فؼاٌيت ششوت ِٕذسج دس اعاعٕاِٗ .6

 .اسايٗ آگٙي تاعيظ ٚ آگٙي آخشيٓ تغييشات ٚ وپي اعاعٕاِٗ .7

 

: شرايظ َ مشخصات مار َ شرمت در مىاقصً( ب

آشپضخأٗ،  اسايٗ خذِات تٕظيفات، خذِات آتذاسخأٗ، خذِات تاغثأي ٚ فضاي عثض، خذِات ِّٙأذاسي، خذِات سعتٛساْ ٚ :َرد وظرً شرح مختصر خذمات .1

خذِات  اي، دتيشخأٗ گشي، خذِات اداسي ٚ تشاتشي، خذِات اپشاتٛسي ِخاتشات ٚ اتاق ساديٛ، خذِات دفتشي، خذِات سعأي، خذِات تايپ ٚ ِٕشي خذِات ٔاِٗ

 (تٙشٙش)ِٕطمٗ ػٍّياتي خضس / اي، خذِات تاعيات ٚ ِغتمالت، خذِات أثاسداسي، خذِات فٕي ٚ پشتيثأي، خذِات عتادي دس دفتش تٙشاْ يأٗسا

 .ٚ ششوت ٔفت خضس دس تٙشاْ ِٕطمٗ ػٍّياتي ششوت ٔفت خضس ٚالغ دس تٙشٙش اعتاْ ِاصٔذساْ :محو اجراي عمييات .2

 .يه عاي شّغي: مذت اجراي عمييات .3

. سياي 249,912,933,148 :برآَرد اَىيً اجراي مار .4

 اٚي طثمٗ -20پالن-پٕجُ خياتاْ-خاٌذاعالِثٌٛي خياتاْتٗ ٔشأي تٙشاْ،  11/06/1399 شٕثٗ عٗسٚص  :پيشىٍاد قيمت ٌا زمان َ محو ارايً پامت .5

. ٘ا اِٛس حمٛلي ٚ پيّاْ -جٕٛتي

 خياتاْ -خاٌذاعالِثٌٛي خياتاْ -دس اتاق جٍغات ششوت ٔفت خضس ٚالغ دس تٙشاْ 24/06/1399ِٛسخ  دٚشٕثٗسٚص  :ٌا زمان َ محو گشايش پامت .6

 (.گشاْ اطالع دادٖ خٛا٘ذ شذ الصَ تٗ روش اعت دس طٛست ٘شگٛٔٗ تغييش صِاْ دليك جٍغٗ گشايش وتثًا تٗ ِٕالظٗ). 19 پالن -ياصدُ٘

: )اسايٗ دس ِذاسن اسصياتي ويفي) مذارك مُرد ويازساير ( ج

 .اص ٚصاست تؼاْٚ، واس ٚ سفاٖ اجتّاػي  03/12/1388اِٛس پيّأىاسي ِظٛب  ٔاِٗ ايّٕي ٔاِٗ ِؼتثش تاييذ طالحيت ايّٕي ِطاتك تا آييٓ ياسايٗ گٛاٖ .1

اص  تشداسي اص تاعيغات ٘اي خذِات ػِّٛي، ٔگٙذاسي ٚ خذِات فضاي عثض، اِٛس تٙشٖ گٛا٘يٕاِٗ طالحيت ِؼتثش دس صِيٕٗ اسايٗ وپي تشاتش اطً .2

اػي دس خظٛص ٚصاست واس ٚ اِٛس اجتُ 19/2/1388ِٛسخ  14971دعتٛساٌؼًّ شّاسٖ 14تا سػايت ِفاد ِادٖ ) تؼاْٚ، واس ٚ سفاٖ اجتّاػي ٚصاست

 (٘اي فٛق تٛاِاْ داساي طالحيت تاشٕذ تايغت دس صِيٕٗ ٘ا ِي ضًّٕا ششوت -تاييذ طالحيت دس اعتاْ ٘اي ديگش يفؼاٌيت ششوتٙاي داسا

 ٘ا داي تش احشاص طالحيت الصَ جٙت أجاَ ِٛضٛع ِٕالظٗ  ا٘يٕاِٗاسايٗ ِذاسن ٚ گٛ .3

 .عايش ِٛاسد دس اعٕاد اسصياتي دسج گشديذٖ اعت .4

تذيٙي اعت دس . ٘اي ٚاجذ ششايط تٛصيغ خٛا٘ذ شذ گشاْ ٚ أجاَ اسصياتي، اعٕاد ِٕالظٗ تيٓ ششوت پظ اص تشسعي ِذاسن ٚ اعٕاد اسصياتي تىّيً شذٖ ٚاطٍٗ اص عٛي ِٕالظٗ

. گشفتت ِضتٛس ِٛسد تشسعي لشاس ٔخٛا٘ذ گش، ِذاسن ششن طٛست ػذَ أطثاق ِٛضٛع فؼاٌيت ششوت تا ِٛضٛع ِٕالظٗ ٚ ّ٘چٕيٓ ػذَ سضايت واسفشِا اص ػٍّىشد ِٕالظٗ

. لظٗ ايجاد ٔخٛا٘ذ وشدگٛٔٗ حمي سا جٙت ِتماضياْ تشاي ششوت دس ِٕا گشاْ ٘يچ ٘اي اعتؼالَ اسصياتي تىّيً شذٖ اص عٛي ِٕالظٗ اسايٗ ِذاسن ٚ فشَ

 خسر وفت شرمت رَابظ عمُمي

 وُبت دًَ /وُبت اَه


